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Na kennisneming van de memor ie van an twoord bestond bij een aantal le-
den van de vaste Commissie voor Sociale Zaken' nog de behoefte tot het 
maken van enkele opmerk ingen en het stel len van enkele vragen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de Minister erkenteli jk voor de snel-
Ie beantwoord ing van het voor lop ig verslag. Zij spraken de hoop uit, dat de 
bewindsman ten aanzien van de begeleiding en het jongerenreglement een-
zelfde snelheid aan de dag zal leggen. 

Genoemde leden vonden echter wel dat de Minister in de memor ie van 
an twoord wat al te gemakkeli jk langs de problemat iek van het leerl ingstatus 
heen gaat. Wanneer de bewindsman spreekt over de rechtspositie van leer-
l ingen, dan hadden zij verwacht, dat hij hierover zelf een visie had gegeven 
in plaats van te verwi jzen naar zijn collega van Onderwi js en Wetenschap-
pen. Moeten deze leden er van ui tgaan, ook al word t verwezen naar de Nota 
inzake onderwi js- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren (10 904), 
dat er in dit on twerp uitgegaan moet worden van een werknemersstatus? 

De leden van de P.v.d.A. zouden ten slotte gaarne vernemen of het voorne-
men bestaat op g rond van het voorgestelde artikel 9o bij algemene maatre-
gel van bestuur een verbod uit te vaardigen, dat jongeren niet met asbest 
mogen werken of mogen verbl i jven in een ru imte waar asbest verwerkt 
word t , ook al heeft zo'n bedri j f een onthef f ing gekregen op grond van het 
voorgenomen Asbestbesluit. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstel l ing kennis genomen 
van de memor ie van antwoord en de daarbij gevoegde adviesaanvrage aan 
de Sociaal-Economische Raad. Op een drietal punten hadden zij nog be-
hoefte aan een nader antwoord van de Regering. 

Het eerste betreft het feit dat in het wetsontwerp in de artikelen 9h en 9i 
' Samenstelling: Van Leeuwen (ARP), Veiien- verschil wo rd t gemaakt tussen arbeid door jeugdige personen verr icht in 
ga (PvdA), Rooivink (ARP), Barendregt (PvdA), verplegings- of verzorgingsinr icht ingen en in ondernemingen, waar afwi i -
Nypels(D'66), Van der Lek (PSP), Hermsen . . . ••_, ,■■■■• . • J 
(KVP), voorzitter Rietkerk (VVD), Verbmgh k m 9 e n van de normale arbeidst i jd evenzeer onvermi jdel i jk zijn, zoals in de 
(GPV), Van der Gun (KVP), Meis (CPN), Van winkel- en in de horeca- en recreatiesector. Indien het belang van het goed 
Aardenne (VVD), ondervoorzitter Van Zeil funct ioneren van genoemde instel l ingen een uitzondering op de algemene 
(KVP), Krusinga(CHU), Poppe (PvdA), Van der regels bij a lgemene maatregel van bestuur rechtvaardigt, waarom zou dat 
Doef (PvdA), Van der Heem-Wagemakers ... . . ,. . 
(PPR), Aibers (PvdA), staneke (DS'70). v 0 0 r ondernemingen, waar dit belang evenzeer speelt, dan niet evenzeer be-

horen te gelden. Wordt hier niet ten onrechte gediscr imineerd? 
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Voorts vroegen deze leden zich af of door afwijzing van de mogelijkheid 
van flexibele werktijden voor jeugdige personen (memorie van antwoord bij 
artikel 9f) geen onnodige verschillen worden gecreëerd met overige werkne-
mers. Wordt de ontwikkeling van deze modernisering in de arbeidsverhou-
dingen hierdoor niet geremd? Wil de Minister, zo vroegen deze leden, nader 
motiveren waarom op dit punt een extra-arbeidsbescherming voor jeugdige 
personen nodig zou zijn die niet voor andere werknemers geldt? Is het ook 
uit overwegingen van bevordering van persoonlijke verantwoordelijkheid 
geen miskenning van de positie van de jongeren in het arbeidsproces indien 
hun de mogelijkheid van deelneming aan een regeling van flexibele werktij-
den wordt onthouden? Levert dit verbod ook overigens geen storende wer-
king op voor de werktijdregelingen in ondernemingen? 

Ten slotte hadden deze leden met instemming kennis genomen van de no-
ta van wijzigingen waarbij de afwijking van artikel 9, eerste lid ten behoeve 
van dagbladbezorgers in de wet is opgenomen. Het kwam hun echter voor 
dat de beperking dat de bezorging niet vóór 7 uur 's-morgens mag geschie-
den, in plaats van vóór 6 uur, onvoldoende gemotiveerd is. Voorts plaatst 
deze beperking de bezorging van ochtendbladen voor grote moeilijkheden 
omdat de beschikbare tijd vóór de schooluren dan praktisch wordt gehal-
veerd. Deze leden zouden graag willen vernemen welke bezwaren 
tegen de huidige regeling bestaan. Voorshands hadden zij een sterke voor-
keur voor handhaving van de huidige regeling. 

De leden behorend tot de fracties van P.P.R. en P.S.P. vroegen de Minister 
zijn antwoord op de door hen naar aanleiding van artikel 9c gestelde vragen 
nader toe te lichten. Naar het oordeel van deze leden heeft het in dit artikel 
genoemde arbeidsverbod voor in het buitenland woonachtige jeugdigen 
weinig zin als voor deze jeugdigen in het buitenland geen scholingsmoge-
lijkheden conform paragraaf 2a van de Leerplichtwet aanwezig zijn. 

Onder het voorbehoud dat de Regering tijdig voor de openbare behan-
deling van dit wetsontwerp, op de in dit eindverslag gestelde vragen en ge-
maakte opmerkingen antwoordt acht de commissie deze openbare behan-
deling hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 
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